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Abstrakt 
 

 

Den tekniska utvecklingen av allt mer komplexa filsystem samt ökad 

lagringskapacitet på medier försvårar arbetet med att finna samt återskapa förlorade 

filer. Detta medför att de verktyg som används inom området ständigt måste 

utvecklas för att möta upp denna komplexitet.  

När filer ”raderas” av användaren hanterar filsystemet denna process på olika vis 

beroende på vilken typ av radering som utförts. Möjligheterna att återskapa dessa 

filer underlättas genom en grundläggande kunskap om filsystemets arkitektur samt 

de osynliga processer som sker. 

Inom den profession, till exempel digital forensik, där det insamlande materialet har 

krav att klara rättspraxis används olika metoder för att bevara materialets integritet. 

De kommersiella verktyg som används är utvecklade för att bemöta de krav som 

ställs inom rättsliga processer. Denna undersökning anammade till viss del det 

förfarande som utövas inom den digitala forensiken.  

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka möjligheterna att återskapa 

”raderade” filer samt belysa eventuella differenser utifrån olika scenarier. Utifrån 

huvudsyftet tog undersökningen sikte på att vägleda datoranvändarna till att anamma 

de metoder som undersökts. 

Genom den litteraturöversikt som studerades samt de experiment som utfördes 

sammanfattades resultatet kvantitativt där återfunna samt återskapade filer 

sammanställdes. De resultat som denna undersökning kom fram till var att goda 

möjligheter finns för att återskapa de borttagna filerna. Vidare anses att datoranvändare 

mycket väl kan använda de metoder som ingick i denna undersökning för att återskapa 

sina ”raderade” filer. 
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Ordlista 

 

Open Source-verktyg: källkoden till programmet är öppen och tillgänglig för granskning. För att 

kategoriseras som ett ”riktigt” open source verktyg måste mjukvaran även vara öppen för 

modifieringar och inte begränsa slutanvändaren.  

Fria verktyg: En mjukvara som är ”fri” att använda men inte nödvändigtvis under fria förhållanden. 

Restriktioner vad gäller granskning, modifiering av källkod etc. 

Grafiskt användargränssnitt: Den miljö som användaren visuellt ser vid användning av en 

applikation (program).  

Multiplattforms verktyg: Ett verktyg som är plattformsoberoende, det vill säga, kan användas i olika 

operativsystemsmiljöer, t.ex. Windows, Linux, Unix.  

Volym: En volym är ett område som kan formateras på hårddisken och namnges med en bokstav, t.ex. 

C. 

Formatering: En process som används för att skapa ett filsystem på hårddisken, t.ex. NTFS. 

Entry: Kan relateras till en ”ingång” det vill säga en ”pekare” till en fils startpunkt. 

Fragmentering: T.ex. en fil där innehållet är utspritt över hårddisken (inom olika kluster). 

Algoritm: Väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, jämför med t.ex. ett recept.   

Symmetrisk algoritm: En algoritm som används inom symmetrisk kryptering. 

Symmetrisk kryptering: Samma algoritm används samt att en identisk nyckel (privat nyckel) för 

både kryptering och dekryptering används. 

Carving: När en fil är fragmenterad används olika carvingtekniker i försök att extrahera de utspridda 

filfragmenten i för att på så vis återskapa filen till dess helhet. 

Rådata: Varje bit (tecken) på till exempel en hårddisk. En bit kan vara antingen en etta eller en nolla.  
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1 Inledning 

Kapitlet ger en inblick i arbetets syfte samt vilka eventuella målgrupper där denna 

undersökning kan användas som underlag. En etisk aspekt ges då detta är av vikt 

utifrån varje enskild individ.  

1.1 Introduktion 

 

I den digitala värld vi befinner oss i utvecklas alltmer komplexa operativsystem där 

även hårddiskens lagringskapacitet ökar kontinuerligt. Detta är något som leder till ett 

försvårat arbete inom de yrkesgrupper som har till uppgift att söka efter bevis, till 

exempel raderade filer, på en hårddisk [1]. Inom till exempel den digitala forensiken 

används oftast dyra kommersiella verktygslösningar som är utvecklade och anpassade 

utifrån ett digital forensiskt perspektiv.  

Digital forensik är en vetenskaplig disciplin där noggranna undersökningar av 

datortekniska miljöer utförs. Detta område har hamnat i fokus i takt med att allt fler 

datorrelaterade brott begås. I det fall där brottet innefattar till exempel en hårddisk 

som ämnas undersökas sker den digitala datainsamlingen systematiskt. 

Datainsamlingen utförs med olika typer av tekniker och kräver god kunskap om 

operativsystemens arkitektur samt verktygens funktion och syfte [2][3]. Parallellt med 

att datainsamlingen sker systematiskt följer den även vissa riktlinjer där de forensiska 

verktygen är godkända inom ramen för bevisförande material.  

I de fall där den insamlade informationen inte behöver läggas fram som 

bevismaterial i en rättegångprocess, till exempel där individen själv har ”raderat” filer, 

är en egen ”digital forensisk” undersökning ett alternativ. Istället för att använda de 

dyra kommersiella verktygen kan så kallade ”open source” eller ”fria” verktyg 

användas till att utföra de processer som nyttjas för att återfå sina filer. Dessa verktyg 

kan vara rent kommandotolkbaserade eller i kombination med ett grafiskt 

användargränssnitt. Möjligheten att bedriva en egen ”digital forensisk” undersökning 

kan leda till att datoranvändare undviker ekonomiska eller emotionella konsekvenser.  

En viktig del i arbetet med att återskapa raderade filer är att användaren vet vad 

som händer när filer ”raderas” för att på ett bra sätt tillämpa de tekniker som används 

inom området [4]. Ur detta kan en problematik formuleras där uppfattningen 

fortfarande i många fall är att de filer som placerats i papperskorgen som sedan tömts 

eller där filerna raderats direkt är permanent förlorade.  

Det här arbetet tar sikte på att vägleda datoranvändare i processen att återskapa 

borttagna filer och påvisa om själva raderingsutförandet påverkar slutresultatet. De 

målgrupper som kan använda denna undersökning som underlag kan vara 

privatpersoner men även småföretagare då dessa oftast inte har de förutsättningar som 

krävs för att anlita extern kompetens.   

1.2 Syfte 

 
Huvudsyftet med studien är att undersöka olika möjligheter att med olika fria verktyg 

hitta raderade filer på hårddisken under olika tänkta scenarier för att sedan återskapa 

dessa med specifika fria verktyg. Vidare är syftet att vägleda den tänkta målgruppen 

till att välja lämpliga verktyg för en egen ”digital forensisk” undersökning.  
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1.3 Frågeställning 

 
För att uppnå syftet med denna undersökning så har följande undersökningsfrågor 

formulerats: 

 

 

1. Vad händer när filer ”tas bort” av användaren? 

2. Hur kan verktyg identifiera de ”raderade” filerna och se var de ”gömmer” sig på hård-

disken? 

3. Hur kan dessa filer återskapas? 

4. Vilka fria verktyg finns det och vad har de för egenskaper? 

5. Vilka fria verktyg rekommenderas för datoranvändarna? 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Undersökningen avgränsas till operativsystemet Microsoft Windows 7 professional 

med NTFS- filsystem. De verktyg som ingår i de olika experimenten är enbart ”open 

source” och ”fria” verktyg där antalet verktyg som undersöks är begränsat. 

Undersökningen omfattar endast verktyg med grafiskt användargränssnitt. 

Denna undersökning begränsas även till att inte ta hänsyn till om de processer som 

används eller de hittade och återskapade filerna skulle kunna vara hållbara som 

bevisförande material i ett brottsmål.  

 

 

1.5 Etisk ståndpunkt 

 
Ett etiskt ställningstagande som beaktas i denna undersökning är att de metoder och 

verktyg som används i experimenten inte är ämnade för undersökningar som kan 

betraktas som ett lagbrott. Den etiska aspekten kan innefatta scenarier där till exempel 

en individ ”raderat” sina filer och där grundtanken är att ingen annan part ska få 

tillgång till dessa filer. Denna grundtanke är varje enskild individs rätt och värnar om 

dennes integritet. 
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2 Teknisk bakgrund  

 

För besvara relevant del i frågeställningen ges en grundläggande kunskap om 

hårddiskens struktur samt det aktuella filsystemets relevanta uppbyggnad. Vidare 

förklaras begrepp om vilka tekniker som används inom det aktuella området. 

 

2.1 Hårddisken 

En hårddisk består av en eller flera magnetiska roterande skivor som ligger ovanpå 

varandra [5]. För att kunna läsa eller skriva information på skivorna används 

läshuvuden som är placerade på armar till var och en av skivornas sidor. Dessa 

läshuvuden kan röra sig över skivans yta för att positionera sig till den plats där 

information ska läsas eller skrivas . Om en hårddisk består av till exempel fyra skivor 

finns det således åtta stycken läshuvuden.  

För att kunna skriva data till skivan måste den först formateras. Under 

formateringen skapas den så kallade $Boot metadatafilen där Bootsektorn är den 

första sektorn. Denna sektor beskriver den information som krävs för att datorn ska 

kunna startas upp. Under formateringen delas även den magnetiska skivan in i spår 

(Figur 1), där informationen lagras. Spåren är uppdelade i så kallade sektorer (Figur 1) 

där varje sektor är den minsta delen av en hårddisk som går att läsa och skriva till. Den 

sektorstorlek som varit vanligast är 512 byte men dessa ersätts av allt större 

sektorstorlekar. På moderna hårddiskar, så kallade Advanced Format- diskar, lagrar 

varje sektor 4096 byte (4k) [6].  Dessa sektorer kan även slås ihop och bilda en eller 

flera kluster (Figur 1).  

En fördel med att använda kluster är att det blir mindre antal områden som ska 

hanteras av filsystemet. Figur 1 beskriver förenklat hur hårddisken är uppdelad i dessa 

områden. I verkligheten är dock antalet sektorer och spår betydligt fler än vad figuren 

visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hårddiskens struktur(ej skalenlig) 
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kluster 

sektor 
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2.2 Filsystem 

Den grundläggande tanken med ett filsystem är att datorer behöver en metod för att 

kunna lagra data samt läsa data. Filsystemet använder en teknik som möjliggör för 

datoranvändaren att spara filer och mappar i en hierarkisk struktur. Enligt Carrier [7] 

finns det fem olika kategorier som beskriver en basmodell som är applicerbar på flera 

olika filsystem. De fem kategorierna är filsystem, innehåll, metadata, filnamn samt 

applikation. Nedan följer en kort beskrivning av dessa: 

 

Filsystemet ger en generell beskrivning av informationen om filsystemet. De data som 

finns i denna kategori beskriver var specifika datastrukturer är lokaliserade i systemet 

samt klusterstorleken. Denna kategori kan ses som en beskrivande karta över det 

aktuella filsystemet. 

Innehållet beskriver den data som omfattar det faktiska innehållet i en fil. Den 

datamängd som finns i ett filsystem är till största delen lokaliserad i den här kategorin. 

Här organiseras kluster efter den storlek som beskrivs i filsystemet. 

Metadata är den kategori som beskriver filer, dess data. Metadata ger information om 

filens placering av filens innehåll (var den lagras i filsystemet), filens storlek, tid och 

datum då filen använts för olika aktiviteter (t.ex. skrivning, läsning) samt vilka 

rättigheter som är satt på filen (skrivning, läsning etc.). I Windows NTFS kallas denna 

datastruktur för Master File Table (MFT) filpost. 

Filnamn innehåller data som kopplar ett namn till varje fil. I de flesta filsystem är den 

data som finns här placerade i en mappstruktur som listar filnamnen och där varje 

filnamn har en motsvarande metadataadress. 

Applikation innehåller data som tillhandahåller speciella egenskaper, exempelvis 

användarens kvot (quota) statistik samt filsystemjournaler. Användarens kvot kan 

beröra t.ex. olika tilldelningar av gemensamma resurser. Filsystemsjournaler används 

för att möjliggöra en återställning av systemet efter t.ex. en hårddiskkorruption. 

 

 

   

2.3 NTFS 

  

Microsoft skapade New Technologie File System (NTFS) och introducerade 

filsystemet i Microsoft Windows NT. NTFS är idag det förinställda filsystemet i 

Microsofts operativsystem, dock finns möjligheten att använda det äldre FAT-

systemet. NTFS kan enkelt beskrivas vara uppdelat i fyra delar, Bootsektorn, Master 

File Table (MFT), filsystemsdata samt en kopia av MFT. Figur 2 visar hur NTFS är 

organiserat: 

 

 

 

 

Figur 2. NTFS översikt 

I bootsektorn finns BIOS parametrar som lagrar information om volymens 

formgivning samt filsystemets struktur. Den information som lagras i bootsektorn är 

till exempel klusterstorlek, antal sektorer i filsystemet samt MFT första klusteradress. 

MFT har ingen fördefinierad adress utan kan flyttas till olika adresser för att inte 

försöka skriva MFT i ett ”trasigt” kluster. För att lokalisera MFT används instruktioner 

NTFS Boot 

Sektor 

Master File 

Table 
File 

System 
Data 

Master File 

Table kopia 
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i bootsektorn där NT loader program (ntldr) lokaliserar MFT under startprocessen. Om 

inte MFT går att lokaliseras antar operativsystemet att volymen inte har formaterats.  

I filsystemsdata lagras den information som inte finns inuti MFT och Master File 

Table Copy är en kopia av MFT. Syftet med att Microsoft utvecklade NTFS var för att 

bland annat öka säkerheten och möjlighet att stödja större lagringsenheter [7].  

Den ökade säkerhet omfattar möjligheten att begränsa filåtkomst genom 

användarbehörigheter och kryptering [8]. Användarbehörigheter begränsas genom den 

så kallade accesskontrollistan (Access Control List) där läs, skriv, exekverings- 

rättigheter sätts för filer och mappar. Specifika data, till exempel attributet $DATA, 

kan krypteras i NTFS där en symmetrisk algoritm kallad DES-X används [7].  

   För att strukturera ordningen av filer och mappar och att lokalisera dessa 

används MFT. Denna systemfil skapas vid formateringen av NTFS volymen och 

innehåller en entry för varje fil och mapp på volymen, inkluderat sig själv och 

metadatafiler (se Bilaga 1) [9]. I MFT entry lagras den mesta informationen om var 

olika data finns på hårddisken. Den första entry i tabellen är MFTs egen ($MFT), där 

information om var tabellen finns på hårddisken ges. Varje entry är 1024 byte stor och 

består av ett entryhuvud och en eller flera attribut (små datastrukturer) [10]. 

Entryhuvudet är de första 42 byten i MFT entry där bland annat information om 

attributets storlek identifieras.  De resterande byten är attribut (se Bilaga 2) där till 

exempel ett attribut lagrar filens namn ($FILE_NAME), ett annat lagrar filens innehåll 

($DATA) samt ett tredje som visar flaggvärdet ($BITMAP) [7][9]. Varje enskilt 

attribut har ett unikt identifierarvärde och antalet attribut varierar beroende på vilken 

fil som beskrivs. Figur 3 visar en förenklad beskrivning av en entry med tre attribut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. MFT entry struktur(efter Carrier[7]). 

 

Då ett entry är 1024 byte kan endast små filer eller mappars innehåll lagras i attributet 

$DATA (filen/mappen är resident). Är filen eller mappen stor lagras dess innehåll i 

externa kluster där information (pekare) om vilka kluster som används finns i 

attributets huvudstruktur (filen eller mappen är icke-resident) [7][10]. Flaggvärdena i 

attributet $BITMAP påvisar vilken typ av fil som undersöks och dess status 

(allokerad/oallokerad). Tabell 1 visar olika flaggvärden för olika betydelser i ett MFT 

entry. 

 

Tabell 1. Flaggvärden i $BITMAP 

Betydelsen av flaggor som återfinns i ett MFT entry 

Flagga 

00 00 

01 00 

02 00 

03 00 

Betydelse 

Borttagen fil 

Allokerad fil 

Borttagen mapp 

Allokerad mapp 

Ett index i NTFS är en samling attribut som är lagrade i en sorterad ordning. Den mest 

vanliga implementeringen av index är i icke-residenta mappar. I indexet sorteras objekten 

MFT entry 
huvud 

MFT entry 

Attribut 
Oanvänt 
utrymme 
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enligt så kallade B-träd där balansering av trädet sker automatiskt. Ett träd är en grupp av 

datastrukturer som kallas för noder och är indelade i tre kategorier: rotnod, förgreningsnod 

samt lövnod. En lövnod är en nod som inte har några pekare från sin nod. Vanligtvis är 

antalet förgreningar som en rotnod har baserat på hur många nycklar (värden) varje nod 

kan/får innehålla. För att ett träd ska vara balanserat är alla lövnoder på samma avstånd 

från rotnoden och de nycklar som finns i trädet är omfördelade efter givna regler. De regler 

som beskriver ett B-träds konstruktion och funktionalitet är omfattande och ligger utanför 

ramen för denna studie. En mer utvidgad beskrivning av B-träd ges på [11]. Figur 4 visar 

ett 2-3B-träd där nycklarna i detta fall är 3, 19, 20 och så vidare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ett 2-3B-träd(fritt efter Carrier[7]). 

 

När man lägger till nycklar eller tar bort nycklar (t.ex. filer) påverkas trädets struktur 

och trädet är inte längre balanserat. För att återbalansera trädet efter det att en eller 

flera nycklar lagts till kan noden bli för stor och måste delas upp. När en eller flera 

nycklar tas bort kan det leda till en omfördelning av nycklar samt att några noder slås 

ihop för att trädet åter ska bli balanserat. Dessa aktioner kan leda till att sökning efter 

filnamn försvåras i NTFS. En utförligare beskrivning av vad som händer när nycklar 

läggs till eller tas bort diskuteras i Carrier [7]. 

 

2.4 Recycle Bin 

 

Filer och mappar kan ”tas” bort på olika sätt i Windows. Det vanligaste är att 

användaren flyttar filen eller mappen till papperskorgen (Recycle Bin) och sedan 

tömmer papperskorgen på dess innehåll. Är filen eller mappen för stor för det 

fördefinierade datautrymmet i papperskorgen uppmanas användaren att ”radera” filen 

eller mappen direkt. Det fördefinierade datautrymmet kan vara satt av systemet eller 

av datoranvändaren. Andra alternativ är att använda ett kortkommando för att radera 

filen direkt eller ändra inställningarna under egenskaper för papperskorgen så att de 

tas bort direkt. 

I Windows 7 heter mappen för papperskorgen $Recycle.Bin (på hårddisken). 

När en fil skickas till papperskorgen så döps filen om och får ett slumpmässigt 

pseudonamn som börjar med $R och slutar med originalfilens filtyp (t.ex. .doc), detta 

gäller dock inte mappar. $R filen innehåller samma data som i den originalfil som 

”placerats” i papperskorgen. Som ett komplement till $R filen skapas $I filen, denna 

fil innehåller datumet, tiden samt sökväg då filen raderades [12][13]. Denna 

information kan utnyttjas när användaren ”tömmer” papperskorgen på dess innehåll, 

då dessa filer lagras i Recycle Bin mappen i systemet. I de fall där användaren ”tar 
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bort” en fil omedelbart, skapas inte dessa filer. Vad som möjligen händer är att 

operativsystemet sätter detta utrymme som oallokerat [14]. 

När en användare loggar in på ett system för första gången skapas så kallade SID 

mappar. I dessa undermappar lagras användarens SID/RID identifierare. SID används 

för att på ett unikt sätt identifiera objekt t.ex. användare eller grupper, RID används för 

att identifiera om en användare är administrator [14]. Den information som utvinns av 

SID/RID är användbar då kopplingen raderad fil och användare är av intresse. 

 

2.5 Oallokerat utrymme 

 

Principiellt kan det utrymme på hårddisken som inte upptas av operativsystemet eller 

filer kallas för det oallokerade utrymmet. När en fil ”tas bort” av användaren finns 

originalfilens innehåll kvar på dess ursprungliga adress på hårddisken till dess att den 

skrivs över med ny information. Detta innebär att dessa adresser ses som oallokerade 

av filsystemet genom att en modifiering sker där entry i MFT ändrar flaggorna från 

allokerad till oallokerad. En modifiering i attributet $BITMAP påvisar att utrymmet 

för MFT entry samt utrymmet för filens innehåll är tillgänglig för ny data.  

De tekniker som används för att återskapa filer från det oallokerade utrymmet är 

metadatabaserade samt carving (applikationsbaserad) [7]. 

 

2.5.1 Metadatabaserad sökteknik 

Om metadatastrukturen fortfarande är intakt används den metadatabaserade tekniken 

och dess två metoder, metadatabaserad filåtervinning samt filnamnsbaserad 

filåtervinning. Figur 5 beskriver statusen över ett oallokerat metadata entry där 

pekarna fortfarande är intakta och pekar mot de kluster som innehåller filen.  I denna 

metod undersöks metadata entry där all information om var den ”borttagna” filens 

innehåll finns på hårddisken.   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Klusteradressen i metadata entry pekar på motsvarade klusteradress(efter Carrier[7]). 

I den filnamnsbaserade tekniken söks den ”raderade” filens namn snarare än dess 

metadatadress. Dock används den motsvarande metadataadressen till den ”raderade” 

filen för att återskapa filens innehåll genom att nyttja den metadatabaserade tekniken. 

Utförligare beskrivning av denna metod ges i Carrier [7]. 
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2.5.2 Filecarving  
 

När det MFT entry som pekar mot klusteradressen för filen eller mappen har tagits 

bort av operativsystemet används en teknik som kallas filecarving (eller carving). 

Filecarvingtekniken är oberoende av filsystemet vilket leder till att de raderade filerna 

identifieras på rådatanivå [15]. För att läsa på rådatanivå skapas en så kallad bit-för-bit 

kopia av volymen som sedermera undersöks. Det finns olika tekniker inom filecarving 

där en baseras på filens signatur. För att använda denna teknik och återskapa hela filen 

måste filens innehåll vara placerad i sammanhängande sektorer. 

Alla filtyper består av en fördefinierad struktur, där en del filtyper har både en 

känd signatur i början av filen (huvud) och en känd signatur i slutet av filen (fot). 

Dessa strukturer använder sig av så kallade hexadecimala tecken. Data som finns 

placerade mellan filsignaturens huvud och fot är filens innehåll. Tabell 2 visar några 

exempel på filtyper och deras signaturer. 

Tabell 2. Filsignaturer  

 

 

 

 

 

I de fall där filen är väldigt fragmenterad och/eller saknar filhuvud är dessa metoder 

oftast inte användbara. Med en fragmenterad fil menas att dess innehåll är utspridd 

över flera icke sammanhängande sektorer på hårddisken. Det problem som kan uppstå 

är att innehåll från andra filer integreras i originalfilen vilket försvårar arbetet att 

”karva” ut originalfilen i dess helhet.  Figur 6 visar en fil vars innehåll är uppdelad i 

tre fragment.  

 

 

 

 

Figur 6. En fil som är fragmenterad i tre delar. 

 

De flesta operativsystem strävar efter att skriva filer i sammanhängande sektorer för 

att undvika fragmentering. Det finns dock några omständigheter där filerna blir 

fragmenterade. Den fil som ska skrivas till hårddisken är för stor för de sektorer som 

finns tillgängliga samt där de är sammanhängande. Ytterligare är om hårddiskens 

lagringskapacitet närmar sig sitt max, minskar antalet sammanhängande sektorer att 

skrivas till. Ett annat exempel är om ny information skrivs till en befintlig fil där det 

inte finns tillräckligt med sektorer i slutet av filen, omallokeras den befintliga filen och 

placerar den nya informationen i ett annat kluster där sammanhängande sektorer finns 

Filformat Huvud Fot 
Adobe PDF 25 50 44 46 Dess fot kan bestå av någon 

av dessa teckensekvenser: 
0A 25 25 45 4F 46  

0A 25 25 45 4F 46 0A  
0D 0A 25 25 45 4F 46 0D 0A  

0D 25 25 45 4F 46 0D 

Microsoft Office dokument D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 saknas 

JPG,JPEG FF D8 FF FF D9 

WinRar 52 61 72 21 1A  07  00 saknas 

Fil.txt Fil.txt Fil.txt Fil.txt Fil.txt Fil.txt 

Fragment Fragment Fragment 
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[4]. Omallokeringen kan leda till att en raderad fils innehåll skrivs över om dess MFT 

entry är flaggad som oallokerad. 
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3 Metod 

 

I kapitlet presenteras den övergripande strategi som utformade denna studie.  

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Det finns en mängd strategier att välja mellan vid utförande av undersökningar till 

exempel Case study, action research samt experiment. Experiment ämnas svara på 

frågor som ”hur” och ”varför”. För att återreflektera till den frågeställning som anförts 

ansågs experiment vara en lämplig strategi. 

 Denna studie är empirisk i dess utformning där ett explorativt arbetssätt formas 

inom den valda strategin. Inom experiment krävs en viss kontroll inom experimenten 

utifrån forskarens roll [16]. Denna studie använde experiment i syfte att påvisa ifall 

återfunna filer på något sätt manipulerats.  

Det finns olika sätt att utforma det som provas inom experiment; hypotes, 

metod eller en teori [17]. I detta arbete har ingen hypotes ställts upp men 

tillvägagångssättet kan liknas den vid hypotesprövning där en hypotes ställs upp och 

därefter en mothypotes som bevisar eller förkastar hypotesen [16]. I denna 

undersökning används litteraturöversikten som utgångspunkt för att söka svar på den 

frågeställning som anförts där slutsatser dras utifrån experimenten.  

I de egna experimenten sker datainsamlingen utifrån en objektiv beskrivning av 

de data som verktygen visar i form av jämförelse av filintegriteten. En subjektiv 

beskrivning ges i det fall där användarvänligheten utvärderas. 

Den tekniska bakgrunden av undersökningen tog sin form genom 

litteraturstudier samt sökande i olika databaser. Utifrån de vetenskapliga artiklarnas 

innehåll gjordes en selektion där relevanta artiklar sparades i RefWorks för att vara 

lättillgängliga under litteraturöversiktsfasen. Litteraturen valdes efter kriterier där 

tillgång samt dess aktuellitet var några faktorer som övervägde valet.  

Det finns olika tekniker för att ta stickprov på de objekt som ingår i en studie. I 

denna studie där valet av objekt (fria verktyg med grafiskt användargränssnitt) inte 

valdes slumpmässigt används en teknik som kallas Quota. Denna teknik innebär att 

forskaren på förhand valt ut de objekt som ingår i studien. En nackdel kan ses då 

undersökningen inte blir representativ över den kategori objekten tillhör (fria verktyg) 

[16]. 

De brister som kan ses utifrån datainsamlingen är att ett mer nyanserat resultat 

kunde erhållits genom exempelvis intervjuer och/eller enkätundersökningar vad gäller 

användarvänlighet. En djupare förståelse utifrån användare och verktyg kunde även 

erhållits genom att observera olika typer av användare under experimentfasen.  Detta 

uteslöts dock då denna typ av metod blir väldigt resurskrävande. 

3.1.1 Validitet samt reabilitet 

Validitet 

Validitet står för giltighet eller överensstämmelse vilket kan syfta till att forskaren 

undersöker och mäter det som är avsett. Liknande undersökning skulle kunna utformas 

i olika miljöer dock skulle resultatet kunna variera beroende av situationen. I denna 

undersökning identifieras det som eftersöks och kategoriseras utifrån den mängd 

objekt som identifierats. 
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Reabilitet 

Reabilitet behandlar tillförlitligheten i en undersökning. Denna undersökning 

beskriver tydligt tillvägagångssättet där de olika momenten är replikerbara i olika 

typer av miljöer det vill säga att undersökningen inte är beroende av forskaren. 

3.1.2  Undersökningens arbetsfaser 

För att besvara studiens frågeställningar tog arbetet sin början i litteraturöversikten där 

information söktes inom olika källor. Det område som söktes först behandlade NTFS 

filsystem där en övergripande kunskap om dess arkitektur studerades. Det område där 

en djupare studie genomfördes var över hur filer struktureras i NTFS och hur 

filsystemet hanterar borttagna filer. Den tekniska bakgrunden användes som 

fundament för de egna experimenten för att på så sätt erhålla en bild av hur den 

tekniska teori som framställs formas i verkligheten.  

För att samla in data och analysera materialet används tre huvudsteg utifrån en 

grundläggande digital forensisk fas[18]: 

 Anskaffning (acquisition) 

 Analys (analysis) 

 Presentation (presentation) 

Under anskaffningsfasen sparas det tillstånd som det digitala systemet befinner sig i 

för att sedan kunna analyseras. Denna process är viktig ur ett forensiskt perspektiv för 

att undvika att originalmediet medvetet manipuleras vilket medför att raderade filer 

kan skrivas över. Ett annat problem är att Windows 7 skriver konstant till hårddisken 

vilket kan leda till att raderade filer ej kan återskapas. För att ytterligare förstärka att 

icke önskvärd information skrivs till originalmediet används även så kallade 

skrivblockerare. Dessa skrivblockerare kan antingen vara en fysisk enhet eller en 

mjukvara.  

Under analysfasen studeras det insamlade materialet för att finna det specifika 

som eftersöks. Presentationsfasen i denna undersökning används inte under de rådande 

villkor som gäller under rättsliga processer då detta är irrelevant i detta fall. Dock sker 

en presentation av resultatet. 

              

 

3.2  Miljöbeskrivning 

 

Microsoft Windows är en ofta förekommande operativsystemsmiljö hos datoranvändare 

idag vilket är en anledning till valet av operativsystem i denna undersökning. Det 

klientoperativsystem som användes i denna undersökning är Microsoft Windows 7 

professional. 

I denna undersökning användes inga skrivblockerare då de externa är dyra att 

införskaffa samt att vetskapen om de mjukvarubaserade alternativen upptäcktes i sent 

skede.   
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3.3 Mjukvaror 

   

De mjukvaror (fria verktyg) som valdes i denna undersökning representerar några av 

de mest använda fria verktygen. De nämndes frekvent i den litteraturstudie som 

genomfördes. Nedan ges en kort beskrivning av dessa samt några av de egenskaper de 

innehar. 

 

3.3.1 Autopsy/The Sleuth Kit 

Autopsy är ett grafiskt användargränssnitt till programsviten ”The Sleuth Kit” (TSK) 

samt andra digital forensiska verktyg. Autopsy fungerar som ett komplett verktyg där 

TSK arbetar i ”bakgrunden” med specifika uppgifter där varje verktyg är baserat på 

den basmodell över filsystemet som nämnts (2.2).  

  Autopsy och TSK är utvecklat av Brian Carrier och har en rad funktioner där en 

av dessa funktioner gör det möjligt att sortera filtyper, för att till exempel hitta bildfiler 

samt textfiler. Genom funktionen nyckelordssökning finns möjligheten att söka efter 

specifika ord genom att användaren definierar sökord, denna sökning fungerar till 

exempel mot en textfils innehåll.  

En annan möjlig sökning sker genom så kallade reguljära uttryck (grep), där till 

exempel email-adresser samt IP-adresser listas. Autopsy söker även igenom det 

oallokerade utrymmet för att försöka återskapa raderade filer.  Autopsy kan läsa två 

olika filformat,  raw (dd) samt E01. Versionen som används i undersökningen är 

Autopsy 3.0.10 [19]. 

3.3.2 FTK Imager 

 

FTK Imager är ett verktyg som är utvecklat av AccessData där huvudsyftet med 

verktyget är att skapa avbildningar av olika typer av medier (t.ex. hårddisken). FTK 

Imager inkluderar dock andra funktioner för att utföra enklare analyser över ett inläst 

media. 

En annan funktionalitet används för att skapa så kallade hash-filer, där det 

avbildade mediets integritet fastsälls, det vill säga att avbildningen är en exakt kopia 

av originalmediet. Denna process är viktig för att säkerhetsställa att ingen ny 

information skrivs till hårddisken och eventuellt skriver över de filer som ska 

återskapas. 

FTK imager har även en funktion som används för att hitta raderade filer där 

verktyget söker igenom MFT för att identifiera var volymens data är placerad. Den 

version som används i underökningen är FTK Imager 3.1.4.6 [20]. 

3.3.3 ProDiscover Basic 

 

 

ProDiscover Basic är utvecklat av Technology Pathways och är ett ”fritt” verktyg. Det 

har funktioner som möjliggör att söka genom det oallokerade utrymmet samt att 

återskapa raderade filer och har även funktioner för att skapa imagefiler där dessa kan 

vara av olika format. 

Verktyget är även utrustat med diverse sökfunktioner där användaren kan 

formulera sökord för att matcha till exempel filnamn, filinnehåll samt reguljära 

uttryck. Dessa sökningar kan användas för att till exempel söka i registerfiler eller 

besökta internet sidor.  
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Verktyget använder även carvingteknik. Den version som används i underökningen är 

ProDiscover Basic 8.2.0.5 [21] 

 

3.3.4 Forensic Imager 

 

Forensic Imager är ett verktyg som är avsett att skapa imagefiler och är utvecklat av 

GetData. Verktyget har möjligheten att skapa imagefiler i tre olika filformat, raw (dd), 

E01 samt Advanced Forensic Format (AFF).  

Verktyget kan även konvertera en befintlig imagefils format i det fall 

användaren önskar nyttja ett annat format.  

En tredje funktion är att verktyget kan verifiera integriteten genom att beräkna 

hash på en befintlig imagefil eller på ett originalmedie. Den version som används i 

denna undersökning är Forensic Imager 1.1.0.146 [22]. 
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4 Experiment 

 

4.1 Installation 

I experimenten används Microsoft Windows 7 professional x86 med 4.00 GB 

ramminne samt NTFS version 3.1. Hårddiskens storlek är 160 GB och den externa 

hårddiskens storlek är 3 TB. 

 

 

4.1.1 Mjukvara 

 

De mjukvaror som installerades i experimenten visas i Tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Installerad mjukvara 

 

Windows 7 med mjukvaror 
 

Installerad mjukvara Version 

Autopsy 3.0.10 

FTK Imager 3.1.4.6 

ProDiscover Basic 8.2.0.5 

Forensic Imager 1.1.0.146 

WinRar 5.01 

Adobe Reader XI 11.0 

Microsoft Excel Viewer 1.0 

Microsoft Word Viewer 1.0 
 

 

Den mjukvara som användes för att återskapa filerna var Autopsy, FTK Imager samt 

ProDiscover Basic. För att skapa en imagefil användes mjukvaran Forensic Imager. 

De andra mjukvarorna, WinRar, Adobe Reader, Microsoft Excel Viewer samt 

Microsoft Word Viewer användes samtliga för möjligheten att kunna studera filernas 

innehåll.  

 

Experimenten utförs enligt följande beskrivningar: 

Experiment 1: Två olika raderingsutföranden + imagefil 

Experiment 2: Två olika raderingsutföranden + direkt mot hårddisken 

 

 

Testfall: 

Två raderingsutföranden utförs där filerna ”tas bort” på olika vis. 

”Raderingen”(R) av filer utförs enligt två utföranden: 

 

R1: Alla filer placeras i papperskorgen som sedan töms. 

R2: Alla filer ”raderas” direkt. 
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Samtliga filer som används under de raderingar som utförs under experimenten är 

originalfilerna. 

4.1.2 Experiment 1 

 

 

Efter att filerna raderats i respektive raderingsutförande i Experiment 1 skapades 

omedelbart en imagefil över hårddisken för att sedan arbeta mot denna. Imagefilen 

verifierades genom den kontrollsumma (MD5) som jämfördes med originalmediets 

kontrollsumma. 

Följande lista beskriver olika filtyper (F): 

 

F1: Microsoft Word-fil. 

F2: Microsoft Word-fil. 

F3: Adobe Acrobat PDF-fil. 

F4: JPEG-fil. 

F5: Microsoft Excel-fil. 

F6: RAR-fil. 

F7: En mapp där innehållet består av fem olika filtyper. 

De filer som är placerade i mappen F7 använde följande benämning: 

 Fil1: Microsoft Word-fil. 

 Fil2: Microsoft Word-fil. 

 Fil3: Adobe Acrobat PDF-fil. 

 Fil4: JPEG-fil. 

 Fil5: Microsoft Excel-fil. 

 

De två Microsoft Word-filerna skapas av ett PHP-skript (se Bilaga 3). För att generera 

två olika filstorlekar av dokumenten ändras den konstanta variabeln define, där 

variabeln var satt till 20000 för en stor fil respektive 5 för en liten fil. För att 

återkoppla till teoriavsnittet sparas små filer i sin helhet i attributet $DATA i MFT 

entry.   

För att hålla isär filerna under olika raderingsutförande i de två testfallen används 

följande benämning på filerna i R2:  

 

F1_2: Microsoft Word-fil. 

F2_2: Microsoft Word-fil. 

F3_2: Adobe Acrobat PDF-fil. 

F4_2: JPEG-fil. 

F5_2: Microsoft Excel-fil. 

F6_2: RAR-fil. 

F7_2: En mapp där innehållet består av fem olika filtyper. 

 

 

De filer som placerades i mappen F7_2 använde följande benämning: 

 

Fil1_2: Microsoft Word-fil. 

 Fil2_2: Microsoft Word-fil. 

 Fil3_2: Adobe Acrobat PDF-fil. 

 Fil4_2: JPEG-fil. 

 Fil5_2: Microsoft Excel-fil. 
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4.1.3 Experiment 2 

 

Filerna döptes enligt följande i R1: 

 

F1_3: Microsoft Word-fil. 

F2_3: Microsoft Word-fil. 

F3_3: Adobe Acrobat PDF-fil. 

F4_3: JPEG-fil. 

F5_3: Microsoft Excel-fil. 

F6_3: RAR-fil. 

F7_3: En mapp där innehållet består av fem olika filtyper. 

De filer som placerades i mapp F7_3 använde följande benämning: 

 Fil1_3: Microsoft Word-fil. 

 Fil2_3: Microsoft Word-fil. 

 Fil3_3: Adobe Acrobat PDF-fil. 

 Fil4_3: JPEG-fil. 

 Fil5_3: Microsoft Excel-fil. 

 

Filerna döptes enligt följande i R2: 

 

F1_4: Microsoft Word-fil. 

F2_4: Microsoft Word-fil. 

F3_4: Adobe Acrobat PDF-fil. 

F4_4: JPEG-fil. 

F5_4: Microsoft Excel-fil. 

F6_4: RAR-fil. 

F7_4: En mapp där innehållet består av fem olika filtyper. 

De filer som placerades i mapp F7_4 använde följande benämning: 

 Fil1_4: Microsoft Word-fil. 

 Fil2_4: Microsoft Word-fil. 

 Fil3_4: Adobe Acrobat PDF-fil. 

 Fil4_4: JPEG-fil. 

 Fil5_4: Microsoft Excel-fil. 

 

4.2 Utförande 

Först skapades de två Microsoft Word dokumentfilerna med hjälp av PHP-scriptet och 

de andra filerna (befintliga) som skulle användas under experimenten samt att all 

mjukvara installerades. När all mjukvara var installerad placerades alla filer på 

skrivbordet för att raderas under två olika förutsättningar. Dels placerades dessa i 

papperskorgen samt att de raderades direkt.  

I den första delen av experiment 1 placerades filerna i papperskorgen som sedan 

tömdes. Efter detta skapades en imagefil med Forensic Imager som sparades på en 

extern hårddisk. När denna fil var skapad utfördes verktygstesterna mot Imagefilen. I 

den andra delen av Experiment 1 konfigurerades papperskorgen i ”Egenskaper” för 

papperskorgen där alternativet att ”ta bort” filerna genast valdes, det vill säga filerna 

placeras aldrig i papperskorgen. Även här skapades en imagefil direkt efter raderingen. 

Imagefiler är oftast väldigt stora vilket medför att dessa sparas externt. När 

imagefilerna var skapade verifierades MD5-summan automatiskt av Forensic Imager 

och dessa matchade i båda testfallen. De olika verktygen användes sedan för att 
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försöka återskapa dessa ”borttagna” filer. Det första verktyget som användes var FTK 

Imager, sedan ProDiscover basic och sist Autopsy.  

I Experiment 2 användes samma procedur som under Experiment 1 vad gäller 

de olika raderingsutförandena samt verktygstester. Skillnaden är att i Experiment 2 

användes ingen imagefil utan verktygstesterna riktades direkt mot hårddisken. För att 

säkerhetsställa att verktygens funktionalitet kan användas optimalt valdes att köra som 

administratör vilket ger fulla rättigheter i Access Control List.  

4.2.1 Verktygstester 

 

 

Forensic Imager 

 

I användarfönstret fanns tre olika alternativ där användaren kan välja att skapa en 

imagefil, konvertera imagefilens format eller verifiera hash (t.ex. MD5). Sedan följde 

några steg där den enhet som ska ”avbildas” valdes samt att användaren kunde välja 

om hela disken ska avbildas eller manuellt välja de klusteradresser som ska avbildas. I 

samma fönster fylldes information i om var imagefilen ska sparas, hur imagen ska 

komprimeras (ingen, bra, bäst) beroende på val av filformat. Om användaren väljer 

filformatet raw (dd) sker ingen komprimering. Användaren kan även välja om 

imagefilen ska sparas i en enda stor fil eller i flera segment. En funktion för att 

beräkna MD5 samt att filen ska verifieras efter att den har skapats var två ytterligare 

alternativ. Vidare fylldes även information i om namn på projektet, bevis nummer, 

unik beskrivning, samt undersökarens namn. När detta utförts startade inläsningen av 

vald enhet automatisk. När inläsningen var klar startade även verifieringen 

automatiskt. 

Följande beskriver de steg som togs i skapandet av imagefilen: 

 

1: Select Required Option 

Valde Acquire 

2: Select the device to image 

 Valde C: 

 Valde entire Drive 

3: Destination 

 Image type: valde E01 

 Output file name: valfritt 

 File Segment size: valde 0 (en enda stor fil) 

 Destination: valde extern hårddisk 

 Hash option: valde att beräkna MD5 och att verifiera filen efter att den skapats 

4: Information 

 case name 

 Evidence number 

 Unique Description 

 Examiner 

5: Programmet startar avbildningsprocessen 

6: Automatisk verifiering 

 

 

FTK Imager 

FTK Imager består av olika menyer där en av dessa heter File. Under denna meny 

finns alternativ för att till exempel skapa en imagefil eller lägga till ett objekt. 
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Objekten kan vara till exempel en imagefil, mapp eller en hårddisk. Följande är en 

beskrivning av de steg som utfördes vid användandet av FTK Imager: 

 

1: File 

Add Evidence Item 

 Select source 

    Lade till media för respektive experiment 

2: Det valda mediet placerades automatiskt under Evidence Tree 

3: Genom att klicka på plustecknet (+) vid den valda enheten i evidence tree visas 

katalogstrukturen över filer. 

4: Programmet skannar automatiskt genom MFT och visar det valda mediets innehåll 

 

 

 

Autopsy 

Autopsy började med att visa ett välkomstfönster där tre olika alternativ visas. Efter 

valet att skapa ett nytt projekt gjorts öppnades ett formulär där ett valfritt projektnamn 

fylldes i samt var projektet skulle sparas. I nästa formulär fylls ett projektnummer i 

samt användarens namn. Efter att ”finish” valdes visades de tre steg (wizards) som ska 

utföras i skapandet av ett nytt projekt. Steg 1innebar att användaren väljer den källa 

som ska undersökas. I steg 2 kunde användaren välja olika processer som ska utföras, 

till exempel lista senaste aktivitet, lista nyckelordssökningar med mera. Genom att 

klicka på nyckelordssökning visades ett nytt fönster där användaren kan välja om 

programmet ska söka efter till exempel email adresser samt IP nummer. Här fanns 

även en knapp (advanced) där användaren kunde definiera sökord samt reguljära 

uttryck. I steg 2 kunde användaren även välja att söka igenom det oallokerade 

utrymmet. När ”next” valdes startade processen där inläst data placerades i en databas 

och därefter startade filanalysen automatiskt. Ett filträd skapades i användarfönstret 

där filerna placerades efter dess typ. Följande steg gjordes i skapandet av nya projekt. 

1: Skapa ett nytt projekt  

2: Information 

a) Projektnamn 

b) Val av målmapp 

Valde extern hårddisk 

3: Information  

a) Projektnummer 

b) Användarens namn 

4: Val av media som ska undersökas  

Originalmedia 

Val av tillgängliga originalmedia  

5: Val av processer som kan utföras 

Recent Activity 

Hash Lookup 

Active Extractor 

Exif Image Parser 

Keyword Search 

MBOX Parser 

Av dessa valdes Recent Activity, Hash Lookup samt Keyword Search 

Process unallocated space 

6: Slutför 
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ProDiscover Basic 

 

Användaren har tre alternativ att välja mellan, Skapa ett nytt projekt, öppna ett projekt 

samt öppna det senaste projektet. Här valdes att skapa ett projekt där projektnummer, 

projektets filnamn samt projektets beskrivning fylldes i. När detta var utfört visades ett 

användarfönster där ett befintligt filträd var placerat. Genom att välja add visades tre 

olika alternativ på vad användaren kan lägga till för media för specifik undersökning. 

Beroende på vilken enhet som valdes utfördes olika steg. Följande steg utfördes då 

hårddisken valdes för undersökningen. 

 

1: New project 

 Fyllde i Project Number, Project FileName samt Description 

2: Action 

Add 

 Add disk to project  

    En lista visades över vilka diskar som fanns tillgängliga 

Valde PhysicalDrive0 

    Unique name for physical drive 

3: Det valda mediet placeras automatisk i den redan befintliga katalogstrukturen 

Genom att klicka på Content View visades alternativa källor och där valdes 

aktuell enhet och sedan c:   

 

 När en imagefil ämnas undersökas valdes den skapade imagefilen under steg 2. Det 

vill säga, Add; imagefile. Imagefilen placerades automatisk i det befintliga filträdet 

där den kunde undersökas under Content View. 

 

4.2.2 Användargränssnitt 

 

När det gäller användargränssnitt finns det några användarprinciper att reflektera över 

som utgångspunkt för själva designen. Några av dessa principer är synlighet 

(visibility), återkoppling (feedback), restriktioner (constraints), kontroller/effekt 

(mapping) samt tillhandahållande (affordance)[23]. Synlighet refererar till hur 

användaren uppfattar olika funktioner och omedelbart förstår funktionens egenskap. 

Återkoppling syftar till att systemet påvisar vad användaren utfört och ger respons på 

aktiviteten. I de fall där restriktioner är implementerat visar systemet vad användaren 

har för valmöjligheter, till exempel funktioner som är ”inaktiverade” inom olika 

situationer. Principen kontroll/effekt visar en tydlighet över en funktion och vilken 

effekt denna ger. Tillhandahållande innebär att ett objekts attribut ger användaren en 

föraning om dess egenskap och funktion.  

Det huvudfönster som återfinns i Autopsy använder restriktioner där vissa 

operationer ej går att utföra under valda processer. För att utöka förståelsen för de 

ikoner som visas i verktygsfältet används en hjälptext i kombination med varje ikon. 

Under den process där projektet skapas har användaren en möjlighet att ”backa” 

processen om denne ångrar ett val. Detta medför en viss kontroll utifrån användarens 

perspektiv. Viss form av återkoppling ges men i vissa situationer är återkopplingen 

inte tillräcklig. Ett exempel är där originalmediet läses in i databasen, där en tydlig 

indikation om processens tidsspann saknas. 

De menyer som återfinns i FTK Imagers huvudfönster påvisar användaren om 

dess syfte. I verktygsfältet är ikonernas utförande något diffusa där dess egenskaper ej 

ger en omedelbar perceptuell vägledning. Under användandet av programmet erbjuds 

möjlighet att ändra sina val genom ”tillbaka” funktionen. Återkoppling till viss del ges 

till användaren i form av information av vad användaren utfört samt vad systemet 

utför. En lättillgänglig användarmanual visas genom funktionen ”help” dels i 

huvudfönstret men även under andra moment. 



20 

 

ProDiscover Basic använder restriktioner vad gäller vissa användaroperationer där 

olika val är ”inaktiverade” och därmed ej valbara. Vissa aktioner som utförts är inte 

omedelbart synliga när den begärda processen startar. I det fall där användaren väljer 

det originalmedia som ska undersökas ”placeras” denna automatiskt i det befintliga 

systemet utan återkoppling till användaren. De ikoner som återfinns i verktygsfältet 

ger en tillräcklig indikation på dess egenskaper.  

 

  

 

4.2.3 Minnessystem 

 

För att kunna tolka interaktionen mellan individer samt en mjukvara är en 

grundläggande förståelse för individen själv en utgångspunkt. Vad gäller ikoners 

utformning är detta av betydelse då individer använder olika typer av minne för att 

klassificera ikonerna. Minnet kan delas upp i olika system där ett av de vanligaste är 

Tulvings minnessystem [24]. Detta minnessystem delas upp fem olika minnen 

procedur, semantiskt, episodiskt, korttidsminne samt priming. 

 Procedurminnet kan jämföras med vad som händer när en individ lär sig att 

cykla. Med träning sätter sig lärandet i procedurminnet och vi agerar sedan på rutin. I 

datorsammanhang kan detta omfatta användarens kommandon.  

 Det semantiska minnet är individens förmåga att föreställa sig olika tänkbara 

mentala modeller. Individen kategoriserar det visuella. 

 I det episodiska minnet används tidigare händelser eller upplevelser. Detta 

minne kan dock förvanskas genom att individen minns händelsen eller upplevelsen 

upprepade gånger. 

 Korttidsminnet lagrar aktuell och nyligen uppmärksammad information. Om ett 

objekt visas kontinuerligt på en bildskärm fortsätter individens korttidsminne att vara 

aktiverat. 

 Priming är en form av implicit minne där individen kan känna igen objekt 

genom att dessa setts tidigare utan att de aktivt uppmärksammats. Detta leder till att 

andra objekt perceptuellt kan kopplas till de tidigare objekten. 

 Minnessystem är en grundpelare för förståelsen av interaktionen mellan 

datoranvändare och datorn. En kombination av minnessystem samt de användarprinciper 

som beskrevs i föregående kapitel har mjukvaruutvecklare en ram att utgå från vad 

gäller användarvänligheten. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

5 Resultat 

 

 

Efter att de båda experimenten utförts kunde följande resultat läsas utifrån de filer som 

återskapades i de två raderingsutförandena i respektive experiment.  

Resultatet visar en rapport enligt följande kriterier (K): 

 

K1: Filtyp 

K2: Filstorlek (original) 

 K3: Filstorlek (återskapad) 

K4: Filernas enskilda kontrollsumma (MD5) före radering 

 K5: Filernas enskilda kontrollsumma (MD5) efter eventuell återskapning  

K6: Sätter OK om kontrollsumman stämmer samt EJ OK om kontrollsumman 

inte stämmer. 

 

För att beräkna MD5 kontrollsumman och fastställa filernas integritet användes 

programmet Advance MD5 checksum version 3.0 [25]. 

 

5.1 Experiment 1 

Följande resultat visar de återskapade filernas integritet före och efter R1. 

 

För att återfinna de raderade filerna i FTK Imager undersöktes $Recycle.Bin. De 

hittade filerna återskapades genom att användaren högerklickade på vald fil samt 

valde export files och sparade denna i valfri destination. Bilaga 4 visar layouten över 

filerna.   

Tabell 4. Filintegritet FTK Imager 

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5  K6 
F1 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7 1612821  Jämför enskilda filer Hittades ej EJ OK 

 

För att återskapa de raderade filerna i ProDiscover Basic söktes information i 

$Recycle.Bin mappen. Där återfanns inte de raderade filerna utan en vidare 

undersökning under deleted files visade sig innehålla de raderade filer. Genom detta 

val läste programmet in de borttagna filerna automatisk och dessa visades i arbetsytan 

när processen var klar. I Tabell 5 visas de filer som hittades samt Tabell 6 visar de filer 

som hittades från F7. Återskapning av filerna sker genom att högerklicka på filerna 

och välja copy file och spara på valfri destination. Bilaga 5 visar layouten över filerna. 

Tabell 5. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 
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F3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7 1612821  Jämför enskilda filer Hittades/ej komplett EJ OK 

 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 4D4904C7ED3A46BD805B05BAA16C8302 OK 

Fil4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA C19A32975B32BC2A6866200E792BBAEA EJ OK 

 

För att återskapa de raderade filerna i Autopsy söktes information under $Recycle.Bin 

mappen. De hittade filerna återskapades genom att användaren högerklickade på filen 

samt valde extract file(s) och sparade denna till valfri destination. Bilaga 6 visar 

layouten över filerna. 

 

Tabell 6. Filintegritet Autopsy 

Autopsy  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7 1612821  Jämför enskilda filer Hittades ej EJ OK 

 

Följande resultat visar de återskapade filernas integritet före och efter R2. I samtliga 

fall undersöktes $Recycle.Bin för att verifiera att ingen raderad fil var lokaliserad där. 

 

För att söka efter de raderade filerna i FTK Imager undersöktes mappen 

users/administrator/desktop. Bilaga 7 visar layouten över filerna. 

 

 

Tabell 7. Filintegritet FTK Imager  

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1_2 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_2 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4_2 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_2 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_2 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7_2 1612821  Jämför enskilda filer Hittades ej EJ OK 

 

För att söka efter de raderade filerna i ProDiscover Basic användes samma process 

som i R1. Under Deleted Files återfanns nio filer totalt. Fyra av dessa var de filer som 

placerats i F7_2 dock så saknades en fil från mappen (se Tabell 9). En layout över 

filerna visas i Bilaga 8. 
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Tabell 8. Filintegritet ProDiscover 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1_2 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_2 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 96C0F0131BEDA0B6EBF7015D45E42737 EJ OK 

F4_2 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_2 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_2 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7_2 1612821  Jämför enskilda filer Hittades/ej komplett EJ OK 

 

Tabell 9. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil1_2 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

Fil2_2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

Fil3_2 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C BE92C06A64464FC6789A62295ACFADD0 EJ OK 

Fil4_2 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 5AAAF30D62F7BC8EA7F28B35B997723F EJ OK 

Fil5_2 24004  AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 Hittades ej EJ OK 

För att undersöka var de raderade filerna eventuellt befann sig i Autopsy söktes 

deleted files genom. Nedan listas de hittade filernas integritet. En layout över filerna 

visas i Bilaga 9. 

Tabell 10. Filintegritet Autopsy 

Autopsy  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1_2 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_2 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4_2 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_2 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_2 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7_2 1612821  Jämför enskilda filer Hittades ej EJ OK 

 

 

5.2 Experiment 2 

Följande resultat visar de raderade filernas integritet före och efter R1. 

 

Under $Recycle.Bin hittades de raderade filerna. Dessa visas i Tabell 11. Tabell 12 

visar de filer som återfanns från mappen F7_3. Bilaga 10 visar layouten över filerna. 

Tabell 11. Filintegritet FTK Imager 

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
F1_2 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_2 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_2 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 
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F4_2 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_2 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_2 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittades ej EJ OK 

F7_2 1612821  Jämför enskilda filer Hittades ej EJ OK 

 

Tabell 12. Filintegritet FTK Imager 

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil1_3 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

Fil2_3 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

Fil3_3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

Fil4_3 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

Fil5_3 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 F352F23AA45ED96CA20B75950DA475F3 EJ OK 

 

De raderade filer som hittades av ProDiscover Basic visas i Tabell 13. De filer som 

återfanns från F7_3 listas i Tabell 14. Layouten över filerna visas i Bilaga 11. 

Tabell 13. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5  K6 
F1_3 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_3 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4_3 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_3 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_3 1463153 1463158 E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B C9C93D1C26F8F416535FE060CCE9AF11 EJ OK 

F7_3 1612821 1612821 Jämför enskilda filer Hittades EJ OK 

 

 

Tabell 14. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil1_3 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

Fil2_3 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

Fil3_3 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

Fil4_3 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

Fil5_3 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 EB35740BB70D3DDB8A55C3AD75602265 EJ OK 

 

De raderade filerna hittades inte i Autopsy. Det enda som hittades var en äldre version 

av ett Microsoft Word Dokument, Fil2_3. Filen visas i Tabell 15 samt dess Layout i 

Bilaga 12. 

Tabell 15. Filintegritet Autopsy 

Autopsy  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil2_3 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 
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Följande resultat gick att utläsas efter att R2 utförts. 

 De filer som återfanns och återskapades visas i Tabell 16 samt Tabell 17. Layouten 

visas i Bilaga 13. 

Tabell 16. Filintegritet FTK Imager 

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5  K6 
F1_4 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_4 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_4 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4_4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_4 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_4 1463153  E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B Hittade ej EJ OK 

F7_4 1612821 1612821 Jämför enskilda filer Hittades OK 

 

Tabell 17. Filintegritet FTK Imager 

FTK Imager  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil1_4 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

Fil2_4 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

Fil3_4 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

Fil4_4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

Fil5_4 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

 

De filer som hittades och återskapades med ProDiscover Basic visas i Tabell 18 samt 

Tabell 19. Layouten visas i Bilaga 14. 

Tabell 18. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5  K6 
F1_4 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

F2_4 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

F3_4 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

F4_4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

F5_4 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 OK 

F6_4 1463153 415 E0F139910E1909C142F29B68E5BF640B 20728B5B3AE489F5169D9D63BCEE3AEA EJ OK 

F7_4 1612821 1612821 Jämför enskilda filer Hittades OK 

Tabell 19. Filintegritet ProDiscover Basic 

ProDiscover Basic  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Fil1_4 88925 88925 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A 24CE9C35BB0258EBE46C7C6E99782B3A OK 

Fil2_4 33 33 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 20703EBA5B437706CBB5768DE2886E25 OK 

Fil3_4 1166735 1166735 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C 2AA0C5B2181A3ED672D67CF3E31A371C OK 

Fil4_4 333124 333124 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA 0C4B0141AF4CBB506FA899953E010FEA OK 

Fil5_4 24004 24004 AC372FB87307C6D841E74B3B4C31D0F6 25F6DE0335DD478F932A872DCD747A34 EJ OK 

 

I Autopsy hittades inga filer trots en intensiv undersökning av katalogstrukturen. Vissa 

sökord formulerades dels på filnamn samt mot filinnehåll dock gav detta inga resultat. 
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5.3 Resultatanalys 

 

 

 

En sammanställning av verktygens resultat kan utläsas i följande tabeller. I de fall där 

mappen hittats räknas även de filer som återskapats utifrån denna in antal hittade filer. 

Det vill säga hittas mappen och filer ur denna återskapas används följande formel:  

antal hittade/återskapade filer + mapp (antal filer från mapp).  

 

 

Tabell 20. Resultat för FTK Imager 

Resultat för verktyget 
FTK Imager 

Experiment 1 
(med image-fil) 

Experiment 2 
(utan image-fil) 

R1 
(flyttas först 
till papperskorgen) 

Hittade/återskapade: 5 stycken 
Ej hittade/filtyp: 2 stycken/RAR samt mapp 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Korrekt i samtliga återskapade filer 

Hittade/återskapade: 5 stycken + mapp (5 
stycken) 
Ej hittade/filtyp: 1 stycken/RAR 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Avvikelse i ett fall 

R2 
(direkt borttagning) 

 

Hittade/återskapade: 5 stycken 
Ej hittade/filtyp: 2 stycken/RAR samt mapp 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Korrekt i samtliga återskapade filer. 

Hittade/återskapade: 5 stycken + mapp (5 
stycken) 
Ej hittade/filtyp: 1 stycken/RAR 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Korrekt i samtliga återskapade filer. 

Tabell 21. Resultat för ProDiscover Basic 

Resultat för verktyget 
ProDiscover Basic 

Experiment 1 
(med image-fil) 

Experiment 2 
(utan image-fil) 

R1 
(flyttas först 
till papperskorgen) 

Hittade/återskapade: 5 stycken + mapp(2 
stycken) 
Ej hittade/filtyp: 1 stycken/RAR 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Avvikelse i två fall, filer i mapp 

Hittade/återskapade: 6 stycken + mapp (5 
stycken) 
Ej hittade/filtyp: - 
Filstorlek: Avvikelse i ett fall 
MD5: Avvikelse i två fall 

R2 
(direkt borttagning) 

 

Hittade/återskapade: 5 stycken + mapp(4 
stycken) 
Ej hittade/filtyp: 1 stycken/RAR 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Avvikelse i tre fall, två från mapp 
samt en övrig 

Hittade/återskapade: 6 stycken + mapp (5 
stycken). RAR-filen hittades men gick ej att 
återskapa. 
Ej hittade/filtyp: - 
Filstorlek: Avvikelse i ett fall 
MD5: Avvikelse i två fall 

Tabell 22. Resultat för Autopsy 

Resultat för verktyget 
Autopsy 

Experiment 1 
(med image-fil) 

Experiment 2 
(utan image-fil) 

R1 
(flyttas först 
till papperskorgen) 

Hittade/återskapade: 5 stycken 
Ej hittade/filtyp: 2 stycken/RAR samt mapp 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Korrekt i samtliga återskapade filer 

Hittade/återskapade: 1 stycken (äldre 
version) 
Ej hittade/filtyp: samtliga utom minsta 
Word-dokumentet. 
Filstorlek: korrekt 
MD5: korrekt 

R2 
(direkt borttagning) 

 

Hittade/återskapade: 5 stycken 
Ej hittade/filtyp: 2 stycken/RAR samt mapp 
Filstorlek: Korrekt i samtliga återskapade 
filer. 
MD5: Korrekt i samtliga återskapade filer 

Hittade/återskapade: - 
Ej hittade/filtyp: samtliga 
Filstorlek:- 
MD5: - 

 

 



27 

 

 

Genom att studera experimenten kan det utrönas att samtliga verktyg har problem att 

återfinna RAR-filen under de olika raderingsutförandena, dock återfanns den i två fall. 

I det fall där RAR-filen hittades indikerar detta på att verktyget använt 

filecarvingtekniken. I ett av dessa fall blev resultatet mer lyckat då filen i dess helhet 

återskapades, dock var filstorleken avvikande. För att knyta an till avsnittet 2.5.2 

används en teknik där filsignatursökning utföres för att försöka ”karva” ut en 

återfunnen fil. I tabell 2 visas att RAR-filer saknar filfot vilket försvårar arbetet med 

att ”karva” ut hela filen då filstorleken på så sätt är okänd. Vissa carvingtekniker 

använder dock andra metoder för att återskapa filer i dess helhet trots att filfot saknas. 

Filecarvingtekniken är problematisk att utföra och ständig utveckling sker inom detta 

område[15]. Dock påvisade en undersökning av MD5 på de filer som återfanns i 

RAR-filen vara korrekt med originalfilerna. 

  De filer där MD5 ej stämmer överens med originalfilen men filstorleken är 

korrekt påträffades en avvikelse i filnamnet efter raderingen. Ett filtillägg där ~1 

placerats i filnamnets slut kan skapas av vissa programvaror där denna fil är en 

backupkopia av originalet. Genom en visuell undersökning av dessa filer kunde det ej 

fastställas om filernas innehåll påverkats av detta.  

I de fall där en imagefil använts kan utläsas att verktygen ger olika resultat i 

båda raderingsutförandena. Detta tolkas i denna undersökning som en brist i 

verktygens inläsningsprocesser och/eller en bristande kunskap om hur verktygen 

hanteras på optimalt sätt.  

Genom att jämföra det som framlagts i avsnittet Teknisk bakgrund med de 

resultat som erhållits vid experimenten visas att de filer som placeras i papperskorgen 

får de pseudonamn som avsnittet behandlat samt att dessa använder samma filändelse 

som originalfilen. Denna kunskap medförde att användaren på ett effektivare sätt 

kunde identifiera de filer som ”raderats” och eftersöktes.  

Under själva processen där projekten skapas i användandet av respektive 

verktyg hanterades inläsningen av valt media på olika sätt. FTK Imager samt 

ProDiscover Basic läste först in den valda enheten och därefter kunde användaren 

utföra olika processer.  Detta innebar att användaren kunde utföra undersökningen 

mera fritt utefter de teorier som framlagts vad som händer med de raderade filerna. 

Autopsy började med att användaren valde de processer som denne vill nyttja i ett 

senare skede och sedan startade själva inläsningsprocessen  
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6 Diskussion 

För att närma sig olika användarscenarier har denna undersökning utformats i enlighet 

med dessa. De användarscenarier som avspeglas i denna undersökning är dels 

användare där säkerhetsåtgärder utförts i form av imagefiler och dels de användare där 

detta uteslutits. För att ytterligare närma sig tänkta användarscenarier har olika filtyper 

använts där några av de vanligaste är representerade. Dessa filer har sedan raderats på 

två olika vis för att utröna om detta påvisar en skillnad i resultatet. I analysen av 

resultaten pekar inget på att en imagefil är till någon fördel i denna undersökning. 

Detta kan dock bero på att tiden för återskapandet av filerna utfördes omedelbart efter 

att filerna ”raderats” samt att antalet filer var få till antalet.  

Denna undersökning visar att de ”raderade” filerna i de flesta fall befinner sig 

på dess ursprungliga adress och ej är överskrivna av ny data. I de fall där filerna 

placerats i papperskorgen som sedermera tömdes visades att filerna anträffades med de 

pseudonamn filerna automatiskt erhållit. Dessa filer placeras i $Recycle.Bin mappen 

och detta utnyttjades av verktygen som använts i denna undersökning. I de fall där 

filerna ej placerats i papperskorgen använde verktygen olika metoder för att hitta dessa 

”raderade” filer. Indikationer pekar på att verktygen utnyttjar de rättigheter som ett 

administratörskonto innehar samt det faktum att ”raderade” filer ändrar flaggstatus 

från allokerad till oallokerad i attributet $BITMAP. Ett av verktygen visade visuellt att 

MFT söktes genom vilket i de flesta fall är nödvändigt då ”raderade” filer ska 

återfinnas.  

De verktyg som använts i undersökningen har några gemensamma egenskaper 

men i vissa fall kan användaren inte kontrollera de processer som utförs fullt ut. Själva 

inläsningsprocessen utfördes olika vilket kan leda till att resultatet varierade kraftigt i 

vissa experiment. För att återgå till att Windows 7 skriver kontinuerligt till hårddisken 

kan tidsaspekten vara något att beakta i de fall där undersökningen riktas direkt mot 

hårddisken.  

Att bedöma användarvänligheten av verktygen där forskaren själv utför 

experimenten leder till en subjektiv tolkning samt värdering av de objekt som ingår. 

Subjektiva tolkningar kan inte fastställas med exakthet och de är inte heller till för att 

fastsälla något absolut utan de fungerar i denna undersökning som en utgångspunkt för 

datoranvändarna. Därav anses det att med en helhetssyn bedöma verktygens 

användarvänlighet kanske inte är fullt möjligt. Dock kan nämnas att erfarenheten av 

att kritiskt använda mjukvaror är en av grundpelarna i denna bedömning. I samklang 

med de synpunkter som nämnts i avsnitt 4.2.2 samt 4.2.3 har detta använts som 

underlag i bedömningen av användarvänligheten.  

 För att återkoppla till underökningens syfte att undersöka möjligheter att 

finna och återskapa ”raderade” filer under olika scenarier samt att vägleda 

datoranvändare till en egen ”forensisk” undersökning anses detta vara fullt möjligt. 

Utifrån ett objektivt synsätt kan ProDiscover Basic samt FTK Imager anses 

lämpliga under liknande undersökningar. Dessa två tenderar att återfinna fler antal 

filer. Sett till användarupplevelsen ses ProDiscover Basic samt FTK Imager något mer 

tilltalande utifrån ett tidsperspektiv. Under inläsningsprocessen använder Autopsy en 

”bakvänd” process i förhållande till de andra verktygen där tiden varierade kraftigt. 

Detta medverkade till att denna process påverkade användarupplevelsen i negativ 

mening.  

Utifrån de huvudfönster där användaren arbetar från har samtliga verktyg 

olika utformade ikoner för representera dess syfte. I den meningen kan inget av 

verktygen pekas ut för att anses bättre än de andra. Några av dessa ikoner ansågs 

beskrivande då de kan kopplas samman med ”minnet” av tidigare betydelser i andra 

sammanhang. Ett exempel kan vara att ProDiscover Basic använde en ikon utformad 

som ett STOP märke.  
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Vad gäller återkoppling till användaren har både Autopsy samt ProDiscover 

Basic brister i vissa avseenden. Den osäkerhet som användaren upplever då denne inte 

perceptuellt ser vad verktyget utför eller har utfört, förfluten tid, återstående tid, kan 

upplevas frustrerande.     

För att ytterligare ta ett steg utifrån denna undersökning kan ett framtida arbete 

utföras där antalet filer utökas samt där ett längre tidsperspektiv användes innan 

återskapandet av filerna utförs. Vidare finns även möjligheten att använda en 

mjukvarubaserad skrivblockerare för att utprovas i detta sammanhang.  
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7 Slutsatser 

 

För att besvara den frågeställning som anförts dras slutsatser utifrån det resultat som 

erhållits i arbetet. 

  

Vad händer när filer ”tas bort” av användaren? 
 

Resultaten visar att de filer som ”tas bort” av användaren erhåller det pseudonamn 

som filsystemet automatiskt skapar i det fall där papperskorgen används. När 

användaren ”tar bort” filer direkt indikerar detta på att filsystemet ändrar flaggvärdets 

status från allokerad till oallokerad. I båda dessa scenarier pekar det på att filens 

innehåll återfanns på dess ursprungsadress i de fall där filen kunde återskapas. 

 

Hur kan verktyg identifiera de ”raderade” filerna och se var de ”gömmer” sig på 

hårddisken? 

 

I de fall där verktygen återfann de raderade filerna tyder detta på att verktyget har de 

funktioner som krävdes för att söka genom MFT och lokaliserade via detta filadressen 

på hårddisken. Genom att läsa flaggstatusen (allokerad/oallokerad) återfanns filer 

genom att systemet noterade värdet som satts till oallokerade. Att ett av verktygen 

använde en filecarvingteknik tolkas i de fall där en av filtyperna hittades men där en 

avvikelse utlästes i dess filintegritet. 

 

Hur kan dessa filer återskapas? 

 

De återfunna filerna återskapades i de flesta fall då verktygen innehöll en funktion för 

att utföra detta. Utifrån verktygets huvudfönster kopierades dessa återfunna filer till 

valfri destination. 

  

Vilka fria verktyg finns det och vad har de för egenskaper? 

 

De fria verktyg som användes i denna undersökning var snarlika vad beträffar deras 

egenskaper. Olika sökfunktioner där sökning kan ske på filnamn, filinnehåll samt 

reguljära uttryck återfanns i två av de tre verktygen. Ett av verktygen indikerade på att 

carvingteknik använts då undersökningen utfördes direkt mot hårddisken. Vidare så 

påvisade ett av verktygen att administratörsrättigheterna utnyttjades. 

 

Vilka fria verktyg rekommenderas för datoranvändarna? 

 

Verktygen varierade utifrån de resultat som gavs samt ur användarperspektiv. Sett till 

användarvänligheten var två av verktygen enklare att hantera vilket höjde intrycket 

som helhet av dessa. Den enklare hanteringen baseras på själva inläsningsprocessen 

där Autopsys processtid varade betydligt längre. Vad det gäller designen av ikonerna 

har de tre verktygen både för- samt nackdelar. De verktyg som anses vara passande 

under ett liknande scenario som denna undersökning är ProDiscover Basic samt FTK 

Imager. Det som lägger grund för detta är hur användaren/författaren uppfattade själva 

processen att läsa in vald enhet till att nyttja de funktioner som återfanns i de tre 

verktygens huvudfönster.  
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Bilaga 1 Metadata filer 
 

$MFT entry  Filnamn  Beskrivning 
 
0  $MFT   Master File Table 
1  $MFTMIRR  Kopia av de första 16 posterna av MFT 
2  $LOGFILE  En lista över händelser 
3  $VOLUME  Information om volymen, NTFS version,  
     volymnamn, tiden då volymen skapades 
4  $ATTRDEF  Tabell över attribut definitioner 
5  $.   Root katalog 
6  $BITMAP  Information om använda och oanvända  
     kluster på volymen 
7  $BOOT   bootfil, med kod om volymen är bootbar 
8  $BADCLUS  Lista över ej användbara kluster på volymen 
9  $SECURE  Beskrivning av säkerhet 
10  $UPCASE  Konverterar gemener till Unicode versaler 
11  $EXTEND  Används för utökade objekt, till exempel quotas 
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Bilaga 2 Exempel på attributtyper 

 
Identifierartyp Namn Beskrivning 

16 $STANDARD_INFORMATION Allmän information som t.ex. 
flaggor, ägare och säkerhets ID 

32 $ATTRIBUTE_LIST Lista över var andra attribut för 
var en fil kan finnas 

48 $FILE_NAME Filnamn(Unicode), senast 
använd, senast skriven, datum 
då filen skapades 

64 $VOLUME_VERSION Information om volym 

80 $SECURITY_DESCRIPTOR Access kontroll och 
säkerhetsegenskaper för en fil 

96 $VOLUME_NAME Volym namn 

112 $VOLUME_INFORMATION Filsystemets version och andra 
flaggor 

128 $DATA Fil innehåll 

144 $INDEX_ROOT Root noden av indexträd 

176 $BITMAP En bitmapp för $MFT filen och 
för index 
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Bilaga 3 PHP-script 

 

 

<?php 

 

$las_tal=array(); 

define("TAL", 20000); 

 

 

  //Läser in tal i en array 

 

 for($i=0; $i<=TAL; $i++){ 

  $las_tal[$i] = $i; 

 } 

 

  //Öppnar/Skapar en fil 

   

 

 $filnamn = "tal.doc"; 

 

 $fil= fopen($filnamn, "w") or exit ("Kunde inte öppna 

filen"); 

 

 

  //Skriver arrayen till en fil 

  

 

 foreach($las_tal as $value){ 

    

  $tal = $value; 

   fwrite($fil, $tal); 

      

 } 

 

  fwrite($fil, "\r\n");  

 

  

  //Skriver ut filens storlek 

 

  

  fwrite($fil, "Filens storlek i byte: ");  

                  fwrite($fil, filesize($filnamn)); 

 

 fclose($fil); 

 

         

?> 
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Bilaga 4 Layout Experiment 1 R1 

 

Här visas de filer som återfanns av FTK Imager. I detta scenario användes en imagefil 

samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 
 

Filvyn i FTK Imager. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen. 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 5  Layout Experiment 1 R1 

Här visas de filer som återfanns av ProDiscover Basic. I detta scenario användes en 

imagefil samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 

 
 

 

 

Filvyn i ProDiscover Basic. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen och 

återfanns av verktyget. 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 6 Layout Experiment 1 R1 

Här visas de filer som återfanns av Autopsy. I detta scenario användes en imagefil 

samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 

 
 

 

Filvyn i Autopsy. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen och återfanns 

av verktyget. 

 

 

 

 
 

 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 7 Layout Experiment 1 R2 

Här visas de filer som återfanns av FTK Imager. I detta scenario användes en imagefil 

samt att filerna raderades direkt. 

 

 

 
 

 

Filvyn i FTK Imager. Till höger visas de filer som raderats direkt och återfanns av 

verktyget. 

 

 

 

 
 

 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 8 Layout Experiment 1 R2 

Här visas de filer som återfanns av ProDiscover Basic. I detta scenario användes en 

imagefil samt att filerna raderades direkt. 

 

 

 
 

 

Filvyn i ProDiscover Basic. Till höger visas de filer som raderats direkt och återfanns 

av verktyget. 

 

 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 9 Layout Experiment 1 R2 

Här visas de filer som återfanns av Autopsy. I detta scenario användes en imagefil 

samt att filerna raderades direkt. 

 

 
 

 

Filvyn i Autopsy. Till höger visas de filer som raderats direkt och återfanns av 

verktyget. 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 10 Layout Experiment 2 R1 

Här visas de filer som återfanns av FTK Imager. I detta scenario utfördes 

undersökningen direkt mot hårddisken samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 
 

 

 

 

 

Filvyn i FTK Imager. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen och 

återfanns av verktyget. 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 11 Layout Experiment 2 R1 

 

Här visas de filer som återfanns av ProDiscover Basic. I detta scenario utfördes 

undersökningen direkt mot hårddisken samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 

 

 
 

 

Filvyn i ProDiscover Basic. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen och 

återfanns av verktyget. 

 

 

 
 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 12 Layout Experiment 2 R1 

Här visas de filer som återfanns av Autopsy. I detta scenario utfördes undersökningen 

direkt mot hårddisken samt att filerna placerades i papperskorgen. 

 

 
 

Filvyn i Autopsy. Till höger visas de filer som placerats i papperskorgen och återfanns 

av verktyget. 

 

 

 

 
 

 

 

Denna fil återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 13 Layout Experiment 2 R2 

Här visas de filer som återfanns av FTK Imager. I detta scenario utfördes 

undersökningen direkt mot hårddisken samt att filerna raderades direkt. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Filvyn i FTK Imager. Till höger visas de filer som raderats direkt samt återfanns av 

verktyget. 

 

 

 
 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 
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Bilaga 14 Layout Experiment 2 R2 

Här visas de filer som återfanns av ProDiscover Basic. I detta scenario utfördes 

undersökningen direkt mot hårddisken samt att filerna raderades direkt. 

 

 
 

 

 

Filvyn i ProDiscover Basic. Till höger visas de filer som raderats direkt samt återfanns 

av verktyget. 

 

 

 

 

 
 

 

Dessa filer återskapades till skrivbordet. 

 


